
luchtvochtigheid in het gewas, geme-
ten door sensoren (foto 2). Zeker voor 
cercospora is dit een kans om op per-
celen met een hoge druk de schimmel 
al rond het moment van infectie te 
bestrijden. Hierdoor is de effectiviteit 
van de middelen nog iets beter te 
benutten. Belangrijk is dan wel dat  
de sensor in het betreffende perceel 
staat opgesteld. Een bespuiting kan 
dan worden uitgevoerd als er één of 
enkele dagen hoge infectiewaarden 
optreden. Wanneer er hoge infectie-
waarden in de regio zijn geweest op 
percelen met een ruime(re) rotatie  
(1 op > 4) of waar geen sensor staat 
opgesteld kan het beste eerst worden 
waargenomen om onnodig middelen-
verbruik tegen te gaan.
 

Middelen en bespuitingen
Het middelenpakket verschraalt. Er 
vallen steeds meer actieve stoffen 
weg. Daarnaast wordt met name 
cerco spora minder gevoelig voor de 
triazolen en is ongeveer driekwart van 
de percelen resistent geworden voor 
strobilurinen. Dit betekent dat het 
lastiger wordt om cercospora vol-
doende te beheersen. Toch blijven de 
eerste twee bespuitingen de meest 

effectieve, mits op het juiste moment 
toegepast. Ook kan het in de beheer-
sing helpen om rekening te houden 
met teeltmaatregelen (zie kader). 
Sinds dit jaar heeft het middel Charge 
op basis van chitosan hydroxychloride 
een toelating. Dit middel is een zoge-
naamde elicitor, het werkt voorname-
lijk via het aanzetten van de afweer 
van de suikerbiet en in het voorkomen 
dat infectie optreedt. Hierdoor moet 
dit middel vooral vroeg in het seizoen 
worden ingezet. De eigenschappen 
van dit middel zorgen ervoor dat het 
dus heel goed kan worden ingezet  
na hoge infectiewaarden. Kijk op  
www.irs.nl/bladschimmel voor meer 
adviezen bij dit middel.
Voor een effectieve bladschimmel-
beheersing is het nodig om op tijd  
een bespuiting uit te voeren. Dit is na 
hoge infectiewaarden op percelen  
met een hoge druk of bij het verschij-
nen van de eerste vlekjes. Wissel de 
beschikbare actieve stoffen zoveel 
mogelijk af tussen verschillende 
bespuitingen.
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Een sensor om infectiewaarden te bepalen maakt het gewas niet 

immuun, maar het zorgt er wel voor dat de bespuitingen veel beter 

kunnen worden geplaatst rond het moment van infectie

Niet-chemische 
bladschimmel-
beheersing

Naast de chemische mogelijk -
heden kunnen minder gevoelige  
en resistente rassen (hoge waarde 
bladgezondheid cercospora), 
perceelshygiëne en een ruimer 
bouwplan helpen voor een betere 
beheersing van de bladschimmels. 
Beregenen zorgt voor gunstige 
omstandigheden voor bladschim-
mels in het gewas. Hierdoor kan  
de aantasting (fors) toe nemen.  
Van veel biostimulanten, groene  
en natuurlijke middelen is nog  
geen werking in de bladschimmel-
beheersing vastgesteld. Ook in  
het seizoen 2021 zullen veelbelo-
vende kandidaten op proefvelden 
worden uitgetest.
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IRS-nieuwsbrief 
vernieuwd

De IRS-site en de IRS-nieuwsbrief 
zijn vernieuwd. De voornaamste 
verbeteringen zijn de aanpassingen 
in de zoekmachine, de gebruiks-
vriendelijkheid en de uitstraling. 
Achter de schermen is er veel 
veranderd waardoor het onderhoud 
van de site eenvoudiger en goed-
koper wordt. Ook het ontwerp van 
de IRS-nieuwsbrief is aangepast.  
Wat onveranderd is gebleven: 
aanmelden is gratis en kan via  
www.irs.nl/nieuwsbrief.
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